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Afdelingsbestyrelsesmøde 25. august 2014, kl. 19:00 
 
Referat 
 
Deltagere  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Tonny Bodal  

  Suppleanter: Tommy Larsen, Dorthe Larsen   

  Driften: Michael Willumsen  

  Yderligere: Louise Hansen (BO-VEST) 

 

  Dirigent: Vibeke Hansen 

  Referent: Louise Hansen  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 4. august 2014 
Referat er godkendt.  

 
3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. september 2014.  

Dirigent: Flemming  
Kage: Dorthe 

Referent: Vikar, da Louise ikke kan deltage.  

 
4. Økonomi og drift 

A. Budget 
Svar på henvendelse fra Flemming Wallin d. 5/8 2014.  

Michael har svaret på mail d. 25/8 2014.  

 
Forslag til budget til beboermødet:  

Genbrugsgruppen: 8.000 kr.  
- Der er afsat 7.000 kr. i budgettet.  

Beboerhusgruppen/Køleskab: 15.000 kr.  
- Der er på det nuværende budget afsat 20.000 kr. til nyt inventar. Det indstilles, at midlerne 

kan tages herfra.  

50 års jubilæum: 25.000 kr.  
- Det indstilles at pengene tages fra de eksisterende midler til beboerhusgruppen 

Telt – beboergruppen: 8.000 kr.  
- Beboerhusgruppen styrer selv deres midler. Hvis de har penge tilbage i år, kan de tage pen-

gene fra deres eksisterende bevilling.  

Medarbejder til beboerhus: 75.000 kr.  
- Er allerede i budgettet. 

Miljøgruppen: 5.000 kr.  
- Er allerede i budgettet.  

 

Forslag til budget fra afdelingsbestyrelsen:  
Vejbump 50.000 kr. plus montering. Se under punkt 5. 

Ipads 35.000 kr. Se under punkt 5.  
 

Michael trykker budget til omdeling samt de fulde budget til at afhente på ejendomskontoret.  
 

B. Legeplads. Mail fra Jørn Hegnborg d. 13/8 2014.  

Afdelingsbestyrelsen tager mailen til efterretning.  
 

C. Driften - til og fra 
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Fra: ikke noget  

Til: Spørgsmål om hvorvidt vand fra badebassiner i haven kan ødelægge belægningen. Det kun-
ne være grunden til de ødelagte fliser i Uglen. Michael undersøger sagen både i Uglen og i Spæt-

ten. 

Ang. lån af stole og borde fra genbrugsgruppen. Der er sket en misforståelse i forhold til hvem 
der havde bestilt stole og borde. Michael undersøger sagen og bør genbrugsgruppen orienteres 

herom.  
Ang. lån af stole og borde til prøvehuse. Michael undersøger om stolene stadig står i prøvehuse-

ne.  
 

D. Redegørelse med udgangspunkt i hjemfaldsværdi og ejendomsværdi. 

Aftalt på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 - Er der kommet svar fra BO-VEST?  
Michael har den 25/8 sendt forklaring på dette.  

  
E. Opfølgning på henvendelse fra en beboer til bestyrelsen er der en restance mellem VA og 4 Syd 

på 500.000 kr. Driften undersøger dette forhold - Er der komme svar fra BO-VEST? 

Flemming har talt med Tove om dette. Flemming orienter om dette på det næste møde. 
 

5. Opfølgning 
A. Hastighedsnedsættende foranstaltninger og fartbegrænsning - status 

Gruppen præsenterer et udkast til forslag til beboermødet.  

Vejbump med helle-anlæg koster 50.000 kr. plus montering med blomsterkasser ved Ørnen og 
Svanen.  Tonny eftersender prisen for cikaner. Det forventes at være ca. 200.000 kr.  

 
Fordel ved vejbump fremfor cikaner er, at de kan flyttes under renovering og genbruges efterføl-

gende.  
 

Ved ørnen skal vejen ensrettes. Michael forslår, at der står indkørsel forbudt i hver sin ende og et 

skilt med ensrettet.  
 

I budgettet er der sat 200.000 kr. sat af til sti belægning og parkering. De midler kan godt an-
vendes til vejbump og skilte.  

 

På beboermødet anbefales udelukkende forslaget med vejbump med en begrundelse om, at ci-
kaner vil blive for dyre og resultere i en huslejestigning. Afdelingsbestyrelsen er klar over, at ci-

kaner vandt afstemningen på beboermødet.  
Michael undersøger pris for montering og laver forslag med huslejekonsekvenser for både cikaner 

og vejbump.  
 

B. Ipads til afdelingsbestyrelsen 

Anita har undersøgt prisen hos BO-VEST. Den samlede pris er ca. 35.000 kr.  
Det betyder en huslejestigning på 0,2 %. Michael laver forslaget på ipads.   

 
6. Budgetbeboermøde den 8. september 2014  

A. Praktik 

Vinie Hansen er dirigent. Michael sender dagsorden og bilag til Vinie og inviterer hende til mad.  
Smørrebrød kl. 17.30. Maya og Vibeke henter mad og Vibeke står for drikkevarer og kage. 

 
B. Dagsorden og indkomne forslag 

 

1. Lejere af beboerhuset. Tommy Larsen. Fremsendt bestyrelsen d. 18/8 2014 
o Tommy Larsen motiverer på beboermødet.  

2. Beboermøde for alle. Tonny Bodal. d.11/6 2014 
o Afdelingsbestyrelsen har taget det til efterretning, men det tages ikke op på beboer-

mødet.  
3. Entreprenører i garantiordning. Tommy Larsen. d.11/6 2014 
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o Forslaget trækkes, men det tages op på følgegruppemøde d. 28. august.  

4. Klub Svanen. Tommy Larsen. d.11/6 2014 
o Der arbejdes videre med at aftale med klub Svanen om etablering af et net over 

boldbanen, men forslaget tages ikke op på beboermødet.  

 
7. Post 

4/8 2014 Referat fra beboerhusudvalgets møde 4. august. Tove Meyling. Afdelingsbestyrelsen tager 
det til efterretning.  
6/8 2014: Udvalg og grupper. Lena Kujahn. Afdelingsbestyrelsen svarer Lena.  
 

8. Dagsordenspunkter til kommende møder 

Opfølgning:  
Klub Svanen  

Garantiordning i forbindelse med renovering  
Opfølgning på følgegruppemøde  

Opfølgning på beboermøde 

Opfølgning på arrangementer.  
 

9. Tekst til beboerblad/hjemmeside 
 

10. Eventuelt 

 


